
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Amely készült Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2019. december 09-én, 8.00 órakor

tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1005/2019. (12.09.) sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:

Javasolt napirendi pontok:

1.) Társasház szervezeti-működési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Nagy Nóra irodavezető

2.) Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti Dísz téren
Előterjesztő: Rókay Attila ügyvezető

3.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

4.) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kizárólagos használatú
várakozóhelyeivel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

5.) Egyéb
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

6.) Egyéb
Előterjesztő: - -

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

1006/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Társasház szervezeti-működési szabályzatának elfogadása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 5316/10000
tulajdoni hányadának képviseletében a Budapest VII. kerület 34173 hrsz-ú, természetben
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Holló u. 1. sz. társasház 2019 december 11-ei közgyűlése elé terjesztett szervezeti-működési
szabályzatát módosítását nem fogadja el.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

1007/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti „Dísztér” megnevezésű területen
Módosító indítvány elfogadásáról-

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Rókay Attila ügyvezető

M Ó D O S Í T Ó I N D Í T V Á N Y

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság 2019. december 9-i rendkívüli ülése

2. napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!

Az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakhoz pontosító, módosító illetve
egyértelműsítő javaslatokat szükséges tennem.

I. Az előterjesztés szerint a kaució mértéke bruttó 1.500.- Ft/m2. A kaució lényege, hogy
szerződésszerű teljesítés esetén az visszajár. Ebből következik, hogy annak átadásakor nem
valósul meg az előleg funkciója, tehát nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget. A
kaucióról számlát nem kell kiállítani. A könyvelés bizonylata maga az átvételi bizonylat,
pénztárbizonylat vagy a bankkivonat, ahol a pénzösszeg bevételként megjelenik. A használati
szerződésben mint jogi alátámasztás is megjelenik a kaució természetesen. Ilyenkor az átvett
pénzösszeget azonban úgy kell tekinteni, - felhasználása esetén - mint amely az áfa összegét is
tartalmazza, tehát felhasználása esetén abból felülről lefelé való számítással kell az áfa
összegét kiszámolni.
Tehát a fentiekre tekintettel a kaució mértékét bruttó vagy nettó jelölés nélkül 1.500.- Ft/m2

összegben kell meghatározni, amely a határozati javaslaton és a használati szerződés
tervezeten is átvezetésre került.

II. A jóváhagyandó használati szerződés tervezeten pedig további pontosításokat hajtottam
végre.
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Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előzőekben részletezettek alapján a következő
előterjesztett határozati javaslatot tekintsék tárgyalási alapnak. szíveskedjen elfogadni, egyben
kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés határozati javaslatáról, ne szavazzanak.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul és engedélyezi a
Budapest, VII. kerület Garay tér 20. szám alatti épület előtt elhelyezkedő „Dísztér”
megnevezésű területen történő fenyőfavásár megtartását 2019. december 09. napján 9 órától
2019. december 24-én 15 óráig terjedő időszakban (az időszakon belül reggel 8:00 és este
24:00 óra között), a következő feltételekkel:

- a fenyőfavásár lebonyolítására használandó területek a jelentkezők részére
jelentkezési sorrendben kerülnek kiosztásra,

- bérleti díj fizetési kötelezettség fenyőfavásár céljára: 400,- Ft/m2/nap +
ÁFA

- kaució fizetési kötelezettség: 1.500,- Ft/m2/nap, melyet a területhasználó
legkésőbb a használati szerződés aláírásakor köteles megfizetni. A kaució
az árusítás lejártát követően visszafizetésre kerül, amennyiben a használó
az általa használt területet maradéktalanul kiürítette, és kitakarította, ezen
kötelezettségek elmulasztása esetén a munkák elvégzésének igazolt
költségével a visszafizetendő óvadék összegét csökkenteni kell.

A Bizottság felhatalmazza a Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft-t, hogy az árusítókkal fenti
főbb szerződési feltételekkel a határozat mellékletét képező használati szerződéseket
megkösse.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: 2019. december 09-től december 24-ig folyamatos.
Végrehajtásért felelős: Rókay Attila ügyvezető

Budapest, 2019. december 07.
Rókay Attila
ügyvezető

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., adóigazgatási szám: 15507008-2-42, statisztikai számjele:
15507008-7510-32101, képviseli: Niedermüller Péter polgármester) a Budapest Főváros VII.
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kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság …………….. számú határozata alapján jelen Szerződés megkötésénél eljár:
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név:
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft., 1071 Budapest, Akácfa u. 42-48., cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-298784, adóigazgatási szám: 25962415-2-42, statisztikai számjele: 25962415-
6832-113-01, képviseli: Rókay Attila ügyvezető), Használatba adó (a továbbiakban:
Használatba adó), másrészről:

Név:..............................................................................................................
Székhely:......................................................................................................
Kézbesítési cím:............................................................................................
Adószám:......................................................................................................
Cégjegyzékszám:...........................................................................................
Bankszámlaszám:..........................................................................................
Képviseletére jogosult:..................................................................................
Lakcím:.........................................................................................................
Szem. ig. szám:.............................................................................................
Születési hely és idő:.....................................................................................
Adóazonosító jel:..........................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................
Őstermelői igazolvány száma:.......................................................................
Vállalkozói igazolvány száma:......................................................................
Kiállító hatóság:............................................................................................
Használó (a továbbiakban: Használó, a továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon
az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Budapest VII. kerület, Garay tér 20. szám alatt található Társasház (a továbbiakban:
„Társasház”) Péterfy Sándor u. felőli oldalán kialakított „Dísztér” (a továbbiakban:
„Dísztér”) megnevezésű területre az Önkormányzatnak kizárólagos hasznosítási joga
van, melyet a társasházi Alapító Okirat a IV. fejezet, Kizárólagos Használat alcím alatt
a Dísztér megjelölésnél (183. oldal) tartalmaz.

I.2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága az …………… számú határozatában
felhatalmazta az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.-t a Dísztér hasznosításával
(fenyőfavásárral) kapcsolatos használati szerződések megkötésére, mely felhatalmazás
alapján jár el a jelen Szerződés megkötésénél is.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Használó a jelen Szerződésben foglalt feltételek
szerint- a III.1. pontban meghatározott időtartamon belül- jogosult használni
fenyőfavásár céljára a Dísztéren lévő ….. számú, ….m2 – az Alapító Okirat
mellékletét képező alaprajzon megjelölt-alapterületű részt (a továbbiakban: „Terület”).
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III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

III.1. Felek a jelen Szerződést 2019. december 09-én, 9:00 órától határozott időtartamra,
2019. december 24-én 15:00 óra időpontig kötik azzal, hogy Használó az adott
időszakon belül reggel 8:00 és este 24:00 óra között jogosult fenyőfavásár céljára
használni a Területet.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

IV.1. A Használó a Terület használatáért 400,- Ft/m2/nap+ÁFA használati díjat (azaz
használati díjat) köteles megfizetni a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg kiállított
számla ellenében, amely a II.1. pontban meghatározott Terület vonatkozásában, a III.
1. pontban megjelölt időtartamra összesen:….…………………………….Ft+ÁFA,
azaz………………………forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban: „Díj”).

IV.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Használó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg
köteles 1.500,- Ft/m2 kauciót bizonylat ellenében megfizetni, amely a II.1. pontban
meghatározott Terület vonatkozásában, a III. 1. pontban megjelölt időtartamra
összesen:.……………………Ft, azaz ……………….. forint.
A kaució, a vásár befejezését követően visszafizetésre kerül, amennyiben a Használó
az általa használt területet maradéktalanul kiürítette és kitakarította.

IV.3. A Használatba adó a Szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri és nyugtázza a
használati díj (azaz használati díj) és a kaució megfizetésének tényét.

V. A HASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

V.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés hatálybalépésétől annak
időtartama alatt a Használót a használati díj fizetési kötelezettség abban az esetben is
terheli, amennyiben bármilyen okból a Területet – akár csak időlegesen – nem
használja, vagy nem tudja használni, kivéve, ha a Használatba adónak felróható.

V.2. A Használó a Területet kizárólag fenyőfavásár céljára használhatja.

V.3. A Használó köteles a Terület folyamatos tisztán tartásáról (takarítás, szemétszállítás)
és az őrzéséről saját költségén gondoskodni.

V.4. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Használó legkésőbb a
megszűnés napján köteles a Terület visszaadásáról, kiürítéséről gondoskodni. A
Használó a jelen Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén határidőre a
Területet nem adja vissza, illetve nem üríti ki, akkor a Használatba adó (vagy
megbízottja) a Használó költségére minden külön felszólítás nélkül intézkedhet a
Terület visszavétele, illetve kiürítése tárgyában.

V.5. Amennyiben a Használó a jelen fejezetben meghatározott bármely kötelezettségét
megszegi, úgy a magatartásával okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

V.6. A Használó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés V. fejezete olyan lényeges
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kötelezettségeket állapít meg, amelyek bármelyikének megsértése esetén a
Használatba adó rendkívüli felmondással élhet.

V.7. Harmadik személyekkel szemben a Felek kizárólag azért a kárért felelősek, amely
abból ered, hogy a jelen Szerződésben vagy valamely vonatkozó jogszabályban
szereplő kötelezettségeiket megszegték. Egyik Fél sem felelős sem közvetett, sem
közvetlen módon semmilyen kárért, amely bármely harmadik személyt ér amiatt, hogy
a másik Fél a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem megfelelő módon vagy
egyáltalán nem teljesíti.

V.8. A Felek teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a jelen Szerződés vagy valamely
vonatkozó jogszabály megszegésével a másik Félnek okozott károkért.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

VI.1. A jelen Szerződés a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben
meghatározott esetekben szűnik meg.

VI.2. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

VI.3. Jelen Szerződés megszűnik a Szerződésben megállapított idő elteltével.

VI.4. A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén akár a Használatba adó, akár a Használó
rendkívüli felmondással élhet.

VI.5. A rendkívüli felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel
kapcsolatos egyéb igényeit, különösen a kártérítéshez való jogot.

VI.6. A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek úgy eljárni, hogy a másik Felet
vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól.

VII. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. A jelen Szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható, a szóban
közölt módosítás érvénytelen. A módosítást mindkét Félnek szabályszerűen,
cégszerűen alá kell írnia.

VII.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló

mindenkor hatályos 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok

rendelkezései az irányadók.

VII.3. A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a

jelen Szerződés érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné.

VII.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködnek, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek
megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
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VII.5. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel
rendelkeznek.

VII.6. Felek jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, a Szerződés aláírására teljes jogkörrel felhatalmazott
képviselőik útján, szabályszerűen helybenhagyólag, és saját kezűleg írják alá.

Budapest, 2019.év december hónap……..nap

……………………………………………… ………………………………………………
Név/Cégnév

képviseletében:

HASZNÁLÓ

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
a Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottsága ………… számú határozata

alapján eljár:
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

képviseletében:
Rókay Attila
ügyvezető

HASZNÁLATBA ADÓ

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

1008/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti „Dísztér” megnevezésű területen
Módosító indítvány-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul és engedélyezi a
Budapest, VII. kerület Garay tér 20. szám alatti épület előtt elhelyezkedő „Dísztér”
megnevezésű területen történő fenyőfavásár megtartását 2019. december 09. napján 9 órától
2019. december 24-én 15 óráig terjedő időszakban (az időszakon belül reggel 8:00 és este
24:00 óra között), a következő feltételekkel:

- a fenyőfavásár lebonyolítására használandó területek a jelentkezők részére



Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

jelentkezési sorrendben kerülnek kiosztásra,
- bérleti díj fizetési kötelezettség fenyőfavásár céljára: 400,- Ft/m2/nap +

ÁFA
- kaució fizetési kötelezettség: 1.500,- Ft/m2/nap, melyet a területhasználó

legkésőbb a használati szerződés aláírásakor köteles megfizetni. A kaució
az árusítás lejártát követően visszafizetésre kerül, amennyiben a használó
az általa használt területet maradéktalanul kiürítette, és kitakarította, ezen
kötelezettségek elmulasztása esetén a munkák elvégzésének igazolt
költségével a visszafizetendő óvadék összegét csökkenteni kell.

A Bizottság felhatalmazza a Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft-t, hogy az árusítókkal fenti
főbb szerződési feltételekkel a határozat mellékletét képező használati szerződéseket
megkösse.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: 2019. december 09-től december 24-ig folyamatos.
Végrehajtásért felelős: Rókay Attila ügyvezető

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

1009/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Villamos energia vásárlása”
tárgyú közbeszerzési eljárás során az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlatát
érvénytelennek, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) és az ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 72-74) ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin irodavezető

Borka-Szász Tamás elnök igen

Csegény Péter külsős bizottsági tag igen

Molnár István képviselő igen

Sztipich Gábor külsős bizottsági tag igen

Szűcs Zoltán külsős bizottsági tag igen

Veres Zoltán képviselő igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.



Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

1010/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Villamos energia vásárlása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlattevőt kéri fel a Kbt. 69. §
(4) bekezdés alapján az előírt kizáró okok igazolására szolgáló és alkalmassági
feltételeket igazoló dokumentumok benyújtására.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin irodavezető

Borka-Szász Tamás elnök igen

Csegény Péter külsős bizottsági tag igen

Molnár István képviselő igen

Sztipich Gábor külsős bizottsági tag igen

Szűcs Zoltán külsős bizottsági tag igen

Veres Zoltán képviselő igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

1011/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kizárólagos használatú várakozóhelyeivel
kapcsolatos döntés -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest VII. kerület Wesselényi
utca 20-22. szám előtti 10 db parkolóhely Innovációs és Technológiai Minisztérium általi
kizárólagos használatához a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010.
(VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata egyetértését adja 2020. évre vonatkozóan.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin irodavezető

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.



Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

1012/2019. (12.09.) sz. PKB határozat

- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kizárólagos használatú várakozóhelyeivel
kapcsolatos döntés -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy – tekintettel a folyamatos
használatra – a Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti 10 db parkolóhely
kizárólagos használata után 2020. évre vonatkozóan teljes évi megváltási díj fizetendő,
melynek összege 15.400.000,- Ft.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin irodavezető

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Kmf.

Budapest, 2019. december 09.

Borka-Szász Tamás sk.

a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Vajda Eszter
jegyzőkönyvvezető


